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Definíció:

…olyan agy-állományi vérömleny, mely 
nem hozható összefüggésbe 
traumával…



Spontán intracerebralis vérzés 
(SIH)

• meglehetősen ellentmondásos témakör

• randomized prospective trial (SITCH I-II)

• individuális döntéshozatal

• az „expert opinion” szerepe



Epidemiologia

(Broderick, Stroke, 1993, Flaherty, Neurology, 2006)

• 12-15/100.000 

• mortalitás: 20-70%

• 30-d túlélés 10-50%

• gyakoribb japán, kínai, fekete populációban

• 45y alatt ritka

• 80y felett 350/100.000



• Elsődleges

• Másodlagos

- Kóros szerkezeti eltérés/betegség hiányában alakul ki

- Szerzett vagy veleszületett laesio következménye

A leggyakoribb másodlagos típus: aneurysma vagy angioma ruptura következménye



• Definíció

• Történet, epidemiológia

• Az ICH okai

• Patogenezis, patológia

• Panaszok, tünetek

• Diagnosztikai vizsgálatok

• Kezelés
– A vérömleny növekedése

– Konzervatív kezelés

– Sebészi kezelés



Kezelés

• a kimenetel független prediktorai:

- kor

- ICH-térfogat

- a vérömleny növekedése

- IVH

- hydrocephalus

- anticoagulans, tct-aggregációgátló kezelés, felvételi 
GCS, vércukor-szint



A vérömleny növekedése

• A vérömleny növekedése legkifejezettebb az első 4 órában, s ez progressive 

oedema-képződéshez, intraventricularis expansióhoz és hydrocephalushoz 

vezet

• 38%-ban szignifikáns növekedés (33% volumen növekedés) az első 24 órában
(„the Cincinnati study” Brott et al. Stroke, 1997)

• 73%-ban az első 24 órában valamilyen értékelhető növekedés látszik

• A vérömleny minden 10%-nyi növekedésével:

5%-kal nagyobb a halálozás esélye,

16%-kal nagyobb eséllyel az mRS-ben egy pontos csökkenés történik, 

18% eséllyel az „independence”-ből „assisted independence”-be vagy 

„assisted independence”-ből „poor outcome”-ba esés a BI-en.

• A vérömleny növekedése a vércukor-szinttel és a tct-aggregáció gátló 

kezeléssel összefügg

• a nagyobb haematomák esetében az abszolút növekedés kifejezettebb

(Davis et al., Neurology, 2006, Broderick et al., Stroke, 2007)



Konzervatív kezelés

• „a hypertensio legfontosabb módosítható 
mortalitási/morbiditási rizikófaktor” 

(Fric-Shamji E, Can Fam Physician 2008)

• a haemostasis zavar rendezése



• RR

- sérült autoregulatio – emelkedett ICP

- csökkentsük az RR-t:

- 160 mm Hg systolés, 130 mm Hg MABP alá

- normotensive szintre

- drámai csökkentés az első 4 órában, majd lassú, fokozatos reperfusio 

biztosítása

- 1-6 hónapos túlélés 150 vizsgált betegben semmi nemű összefüggést nem 

mutatott az acut vérnyomás-értékkel
(Sjoblom et al., Stroke, 2001)

- Az ICH-ADAPT-trial kizárta annak lehetőségét, hogy a vérnyomás acut 150Hgmm 

alá csökkentése a perilesionalis perfúziót csökkentené, és/vagy ischaemiás 

károsodához vezetne

(Butcher KS et al., Stroke, 2013)



• INTERACT, INTERACT2 

– 135Hgmm-nél legkisebb a hematoma 

expanzió

– 1h alatt 140 alá:biztonságos, jobb mRs

• ATACH- II

– Nicardipine iv. 3, 4-5 h-n belül



Konzervatív kezelés

• „a hypertensio legfontosabb módosítható 
mortalitási/morbiditási rizikófaktor” 

(Fric-Shamji E, Can Fam Physician 2008)

• a haemostasis zavar rendezése



ICH–hoz társult iatrogén 

véralvadási zavarok
• OAC

• Tct aggregáció gátlók

• Fibrinolyticus kezelés



OAC-hatás monitorozása

• INR - international normalized ratio

• nem teljes, a FIX-ról semmi információ



OAC-hatás monitorozása

• 85%-ban OAC+ICH terápiás (2-4) 
vagy subterápiás (2 alatt) INR-
szint mellett következik be

(Rosand C, Arch Int Med 2004, Steiner T, Stroke 2006)



OAC-hatás monitorozása

„state of  the art” = TEG



OAC-hatás visszafordítása



Anticoaguláns kezelés 
visszafordítása és visszaadása

• Visszafordítás:
- prothrombin complex concentratum 

- +/- FFP

- vagy: recombinant activated factor VII.

- a therápia elhagyása+Konakion adása: lassú, ineffective, inadaequate!

• Visszadás:
- primaer preventio időskori ischaemiás stroke megelőzésére

nem-billenyű-eredetű pitvari fibrillatio: az ismételt ICH rizikója túlnőheti az előnyöket

- szívbillentyű-implantáltak vagy pitvari fibrillatio secundaer preventiojára a risk-benefit    

assessment az anticoagulálás visszaállítása mellett szól
Aguilar, Mayo Clin Proc 2007

• Műbillentyű viselő betegek esetében OAC hiányában a 

thromboemboliás szövődmény 22/100 betegév azaz 0.06%/nap
Cannegieter SC, Circulation 1994



Predictors of Poor Outcome

Pecs Severe TBI Database 2002-2008, 308 cases
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Novel problems associated with altered 
hemostasis

• DE: orally available direct thrombin 
inhibitor that is rapidly converted to 
dabigatran

• direct factor Xa inhibitors rivaroxaban 
(Xarelto®) and apixaban (Eliquis®),

• time to maximum concentration is 2 h, 
half-life is 12-17 h



NOAs: what is good?

• significant risk reduction of stroke and 

systemic embolization, predictable 

pharmacokinetics requiring no coagulation 

monitoring, a fast onset and offset of 

action, a relatively short half-life, and 

limited drug-drug interaction



What is dangerous?

• no accepted laboratory test to measure 

the effect of direct inhibitors

• no established reversal agents

• the best determinate of direct inhibitors’

effect is knowing the timing of 

administration :peak effect is usually two 

hours after intake



• any intervention in patients with life-

threatening bleeding is empirical

• oral charcoal can be used within two hours 

of ingestion 

• prothrombin complex concentrate 

• dialysis is an option; prolonged dialysis (6 

h) with flow rates of 700 mL/min may be 

sufficient

Is there a solution?



Antiplatelet therapy

• Crit Care. 2013 Mar 21;17(2):R53.

• Antiplatelet therapy and the outcome of subjects with 
intracranial injury: the Italian SIMEU study.

• Fabbri A, Servadei F, Marchesini G, Bronzoni C, Montesi D, 
Arietta L; Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza 
Study Group…

• CONCLUSIONS: 

• „Antithrombotic therapy (in particular clopidogrel) is a risk 
factor for both short-term and long-term unfavorable outcome 
in subjects with head injury, increasing the risk of progression 
and death, permanent vegetative state and severe disability.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23514619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fabbri%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23514619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Servadei%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23514619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marchesini%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23514619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bronzoni%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23514619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Montesi%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23514619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arietta%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23514619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Societ%C3%A0%20Italiana%20di%20Medicina%20d'Emergenza%20Urgenza%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D


Agent Mechanism of action Dose required Pros Cons

Vitamin K activates 

prothrombin, 

FVII,IX,X

5-20mg, iv. is 

preferred over sc.

Cheep, 

delayed action, can 

be used for days 

Delayed action: 

inadequate for acute 

reversal of OAC

PCC Contains 

prothrombin, 

FVII,IX,X, protein 

C,S,Z in concentrated 

form

1 IU of F IX/kg body 

weight increases the 

level of plasma 

F IX by 1 IU/dL

Prompt action, 

all F in small volume, 

rapid reversal of 

OAC

Risk of thrombosis 

and DIC

FFP All F in non-

concentrated form

1 mL of

FFP/kg body weight 

increases the levels of 

coagulation

factors by 1 to 2 

IU/dL.

Contains all F Delay due to thawing, 

F-level is not reliable,

circulatory overload 

Activated FVII Activated FVII 5 to 30, max. 320 

ug/kg

Prompt action, 

documented 

reduction in 

haematoma growth

No documented

change in outcome

Increased arterial 

thromboembolism

Surgery Halt haematoma 

growth, 

provide  surgical 

haemostasis

Within 2-24 hrs to 

reduce haematoma 

growth

Prompt reduction of 

ICP, prevention of 

haematoma growth

No benefit except a 

subset of patients



Sebészi kezelés

• Cél:
- gátolni a vérömleny növekedését

- gátolni a korai oedema képződést

- a localis CBF javítása

- megelőzni a IVH

- megelőzni avagy kezelni az emelkedett ICP-t

• Contraindicatiók:
- kor

- volumen

- localisatio

- egyéb



Kor

• 60y vagy idősebb: több tanulmány szerint 

rosszabb a kimenetel

• 65y, rapidan progrediáló haematoma:100% 

mortalitás

• különösen a thalamus-vérzések esetében 

szoros az összefüggés
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Térfogat/Localizáció

• legnagyobb átmérő (A), e szeletben merőleges legnagyobb 

átmérő (B) 1-cm-vastag szeletek száma (C):

V= 4 ÷ 3 x π x ABC ÷ 8

• ABC / 2

• V>30cc, GCS<9: rossz kimenetel

• thalamus vérzések d>3cm rossz prognózisúak

• cerebellaris vérzések d>4cm rossz prognózisúak

(agytörzsi compressio/propagatio, occlusive 

hydrocephalus)



Időzítés

• radiographiai progressio/újravérzés: 3-4 h

• állapotromlás: 4-6 h

• oedema formatio: 7-8 h

• a vérömleny további növekedése: 24h-ig

• KORAI MŰTÉTI KEZELÉS JAVASOLT, FŐLEG A 

HÁTSÓSKÁLAI VÉRÖMLENYEK ESETÉBEN



A sebészi kezelés indicatioi

• 1961 McKissock:

51% mortalitás 244 operált esetben

100% mortalitás comatosus betegeken patients

• nincs bizonyíték a sebészi kezelés előnyeire

• 2006 Teernstra: 

meta-analysis: sebészi versus conservative kezelés

a halálozási valószínűség nem csökkent szignifikánsan (OR: 0.84, 

95% CI: 0.67–1.07) a sebészi kezelés hatására

• „underpowered studies” (Acta Neurochir)



A sebészi kezelés indicatioi

„SUBGROUP ANALYSIS”

• kómás állapotban a sebészi kezelés káros: a legoptimistább 

becslés szerint 40 műtétre lenne szükség ahhoz, hogy egy 

esetben a kimenetelt javítsuk (vszínűleg „upper severe 

disability”-re) az ilyen betegekben.

• azon Betegek, akiknek lobaris haematomája 1cm-re vagy 

annál közelebb volt a felszíntől, nagyobb valószínűséggel 

nyertek a korai sebészi kezeléssel



STICH-II 
www.thelancet.com Vol 382 August 3, 2013

• 10-100ml, felszín közeli (10mm) 
lebenyvérzés

• éber, 18 év feletti beteg, 48 órán belül

• a korai sebészi kezelés előnyeit a 
vizsgálat nem igazolta



Alcsoport analízis…

prognosztikai score:

10xGCS – életkor (év)-0.64x térfogat (ml)

27.672 alatti csoport 

és a felettiből, aki romlik…

POTENCIÁLISAN KEDVEZŐ A MŰTÉT



Sebészi technika, behatolások

CRANIOTOMIA

• minimalisan invasive – maximalis feltárást biztosító:

• operációs microscope, microsebészeti technika

• kis corticalis incisio

• putaminalis: transcisternalis-trans-Sylviaer-transinsularis behatolás

2cm-es insularis corticotomiával

• önfeltárók (?)

• a haemostasis rendkívül fontos!

- Emelt-RR-teszt: „see the rest”

• még: maradj az epicentrumban, kerüld az eloquens területeket, 

minimalizáld a corticotomiát

• ventriculostomia, ha szükséges



D1 (4h)



D2



D30





Sebészi technika, behatolások

CRANIOTOMIA

• minimalisan invasive – maximalis feltárást biztosító:

• operációs microscope, microsebészeti technika

• kis corticalis incisio

• putaminalis: transcisternalis-trans-Sylviaer-transinsularis behatolás

2cm-es insularis corticotomiával

• önfeltárók (?)

• a haemostasis rendkívül fontos!

- Emelt-RR-teszt: „see the rest”

• még: maradj az epicentrumban, kerüld az eloquens területeket, 

minimalizáld a corticotomiát

• ventriculostomia, ha szükséges

Multidisciplinaris team: 
neuroradiologus
endovascularis szakember/intervenciós 
neuroradiologus









Sebészi technika, behatolások

FÚRT LYUK - ASPIRATIO

STEREOTAXIÁS ASPIRATIO

FIBRINOLYTICUS THERAPIA

„MECHANICALLY ASSISTED ASPIRATION”

NEUROENDOSCOPIA







A sebészi kezelés lehetőségei

Crossover 20% felett

Jól lévő beteg –késői műtét

Metaanalízis

Individualizált/personalizált 

medicina: laesio függő megoldás 



Metaanalízis n>3000
betegből: 

p<0.0001
Heterogenitás:

p=0.0002

Lobáris:
1000beteg, p=0.07



A sebészi kezelés lehetőségei

Crossover 20% felett

Jól lévő beteg –késői műtét

Metaanalízis

Individualizált/personalizált 

medicina: laesio függő megoldás 



A jövő izgalmas kérdései…

• Decompressive craniektomia (15cm=dmin)

– Nagy, térfoglaló vérzések, domináns 

féltekében evacuatio nélkül (Fung C et al., Stroke, 2012)

• CLEAR-III

• MISTIE-III



CLEAR-III

• 500-betegre tervezett Phase-III randomizált 
klinikai vizsgálat rTPA (Activase) 
intraventricularis alkalmazásával

• alacsony dosisú TPA javítja a modified Rankin 
Score-t 12 hónappal az IVH után 

(„best medical care”-control)
http://braininjuryoutcomes.com/clear-about

Naff N. et al., Stroke, 2011

http://braininjuryoutcomes.com/clear-about


MISTIE III: Minimally Invasive Surgery plus rTPA for

ICH Evacuation Phase III

MISTIE klinikai vizsgálat-sorozat: ICH gyors eltávolítása minimálisan 

invazív behatolásból (MISTIE II and MISTIE III) vagy CT-vezérelt 

endoscopiával (MISTIE-ICES).

Mould WA et al., Stroke 2013



Inclusion Criteria:

• Spontaneous supratentorial ICH ≥ 30 mL diagnosed using radiographic 

imaging (CT, CTA, etc.), with a GCS ≤ 14 or a NIHSS ≥ 6.

• Six-hour clot size equal to the most previous clot size (within 5 mL) as 

determined by additional CT scans at least 6 hours apart using the ABC/2 

method.

• Symptoms less than 24 hours prior to diagnostic CT (dCT) scan (an 

unknown time of onset is exclusionary).

• Intention to initiate surgery between 12 and 72 hours after dCT. First dose 

can be given within 76 hours after dCT (delays for post surgical stabilization 

of catheter bleeding or because of unanticipated surgical delay are 

acceptable with approved waiver from the CCC).

• SBP < 180 mmHg sustained for six hours recorded closest to the time of 

randomization.

• Historical Rankin score of 0 or 1.

• Age ≥ 18 and ≤ 80.



Exclusion criteria:

• Infratentorial hemorrhage.

• Intraventricular hemorrhage requiring treatment with extraventricular drainage (obstruction of third and fourth ventricles).

• Thalamic bleeds with apparent midbrain extension with third nerve palsy or dilated and non-reactive pupils. Other (supranuclear) gaze 

abnormalities are not exclusions. Note: Patients with a posterior fossa ICH or cerebellar hematomas are ineligible.

• Irreversible impaired brain stem function (bilateral fixed, dilated pupils and extensor motor posturing), GCS ≤ 4.

• Ruptured aneurysm, arteriovenous malformation (AVM), vascular anomaly, Moyamoya disease diagnosed with radiographic imaging.

• Patients with unstable mass or evolving intracranial compartment syndrome.

• Platelet count < 100,000, INR > 1.4, or an elevated prothrombin time (PT) or activated partial thromboplastin time (aPTT).

• Any irreversible coagulopathy or known clotting disorder.

• Inability to sustain INR ≤ 1.4 using short- and long-active procoagulants (such as but not limited to NovoSeven, FFP, and/or vitamin K).

• Subjects requiring long-term anti-coagulation are excluded. Reversal of anti-coagulation is permitted for medically stable patients who can 

realistically tolerate the short term risk of reversal. Patient must not require Coumadin (anticoagulation) during the first 30 days, and 

normalized coagulation parameters must be demonstrated, monitored closely and maintained during the period of brain instrumentation.

• Use of Dabigatran prior to symptom onset.

• Internal bleeding, involving retroperitoneal sites, or the gastrointestinal, genitourinary, or respiratory tracts.

• Superficial or surface bleeding, observed mainly at vascular puncture and access sites (e.g., venous cutdowns, arterial punctures, etc.) or 

site of recent surgical intervention.

• Positive urine or serum pregnancy test in pre-menopausal female subjects without a documented history of surgical sterilization.

• Allergy/sensitivity to rt-PA.

• Prior enrollment in the study.

• Planned or simultaneous participation (between screening and Day-30) in another interventional medical investigation or clinical trial. 

Patients in observational, natural history, and/or epidemiological studies not involving an intervention are eligible.

• Subjects who are not expected to survive to the day 365 visit due to co-morbidities and/or are DNR/DNI status prior to randomization are 

excluded.

• Any concurrent serious illness that would interfere with the safety assessments including hepatic, renal, gastroenterologic, respiratory, 

cardiovascular, endocrinologic, immunologic, and hematologic disease.

• Patients with a mechanical heart valve.

• Known risk for embolization, including history of left heart thrombus, mitral stenosis with atrial fibrillation, acute pericarditis, or subacute

bacterial endocarditis.

• Any other condition that the investigator believes would pose a significant hazard to the subject if the investigational therapy were 

initiated.

• Active drug or alcohol use or dependence that, in the opinion of the site investigator, would interfere with adherence to study 

requirements.

• In the investigator's opinion, the patient is unstable and would benefit from a specific intervention rather than supportive care plus or 

minus MIS+rt-PA removal of the ICH.

• Inability or unwillingness of subject or legal guardian/representative to give written informed consent.





Hátsó koponyagödri vérzések 
ellátásával kapcsolatos dilemmák

• idősebb betegcsoport

• gyors állapotrosszabbodás
– hydrocephalus

– agytörzsi compressio

– beékelődés

• rövidebb terápiás ablak

• gravis állapotban is lehet jelentős 
javulás







A kimenetel meghatározói
(Dammann et al., Neurosurg Rev 2011 34:77-86)

• Jó kimeneteli esély:
– GCS ≥ 13

– Hess-Bassetti consciousness score ≤ 2

• Rossz kimeneteli esély :
– „tight p-fossa”

– Agytörzsi compressio

– A vérömleny mérete nem feltétlenül 
meghatározó!!!



• rendkívül szoros megfigyelés

• állapotromlás+másodlagos műtét≠ rossz 
kimenetel

• EVD lehetőleg a haematoma eltávolítását 
kövesse!

• a rossz klinikai állapot indikátor, de nem 
zárja ki a gyors műtéti javulást

Sebészi alapelvek I.



• Műtéti megoldás:
– decompressive suboccipitalis 

craniectomia
• w/o CI-II laminectomia

• w/o duraplastica

– EVD: előtte, közben, később
• AHA-ajánlás a stand-alone ellen…

Sebészi alapelvek II.

























Javasolt megközelítés:

• intézményi konszenzuson 
alapuló irányelvek megalkotása

• betartásuk

• rendszeres önaudit

• tudományos eredményeken és 
az önauditon alapuló irányelv-
revízió



Állományvérzett betegek 

(supratentoriális):
• Indikáció: 

• A vérzés térfogata 20 és 60cm3 között, az agyfelszínt 
1cm-re megközelíti, GCS 6-15 

• Abszolút kontraindikáció:

• Hetven éves kor felett, pupilla-differencia, GCS 6 alatt 
több mint egy órája, egyértelmű agytörzsi vérzés, 
kamrába törő vérömleny, életkilátásokat jelentősen 
(<1év) korlátozó társbetegség.

• Módszer:

• Mikrosebészeti technikával végzett craniotomia, sz.sz. 
ICP monitorozással. 



Állományvérzett betegek 

(supratentoriális):
• Kiegészítés: 

• Törekedni kell CTA készítésére a beavatkozás előtt, 
illetve igazolt malformáció esetén az annak ellátására 
kiképzett idegsebész és endovasculáris specialista 
bevonásával kell a therápiás tervet felállítani.

• 40 éves kor alatt, komorbiditás nélküli Beteg kamrába 
törő vérzése esetén szóba jön az endoszkópos 
eltávolítás lehetősége.

• Egyedi mérlegelés alapján fiatal, komorbiditás nélküli 
Beteg mélyen ülő haematomájának eltávolítása is 
mérlegelendő (GCS 8 felett, vérzés-térfogat 60cm3 
alatt).



Hátsóskálai vérzett betegek:

• 1., A vérzés átmérője 4cm felett, GCS 6-12 

• 2., A vérzés+oedema teljesen komprimálja a IV. kamrát, függetlenül a 
mérettől

• Abszolút kontraindikáció: 

• 70 éves kor felett, GCS 6 alatt több mint egy órája, egyértelmű agytörzsi 
vérzés, életkilátásokat jelentősen (<1év) korlátozó társbetegség.

• Módszer:

• Ventriculostomia, ICP monitorozás, együlésben +előtte v. utána 
decompressive suboccipitalis craniektomia sz.sz. kiegészítve a C.I-II. ív 
elvételével, duraplasztikával.

• Kiegészítés: 

• Önmagában ventriculostomia és a beteg követése alkalmazható, ha a fenti 
indikáció nem áll fenn (d<3cm), a vérzés ugyanakkor liquorkeringési zavart 
okoz, vagy a vérzés 3cm feletti, liquorkeringési zavar áll fenn, de a 
tudatállapot GCS 13 vagy a fölötti.



• Egyedi mérlegelés/megítélés

• Józan ész

!


